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Vážení spoluobčané!

Slovo úvodem

Máme před sebou poslední měsíc letošního roku.
S ohlédnutím zpět mohu říci, a věřím, že mi dáte
za pravdu, že rok 2009 byl rokem úspěšným.
Hned v úvodu bych chtěla poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a nadále
podílejí na rozvoji města. V letošním roce se nám
podařilo realizovat spoustu akcí, o nichž jsem se
každý měsíc v Dubáčku zmiňovala, a s jejichž
přehledem jste se mohli seznámit v minulém vydání zpravodaje. Nutno však podotknout, že nebýt spolupráce s občany a především vynikající
práce, kterou odvedli zaměstnanci města a městského úřadu, nebyla by Dubá takovým vzkvétajícím městem, jako je dnes.
Prostřednictvím tohoto sloupku chci vyjádřit
poděkování nejen našim stálým zaměstnancům
z údržby města, ale také všem pracovníkům VPP,
kteří od začátku března do konce listopadu pečovali o čistotu a pořádek nejen v Dubé, ale také ve
všech našich spádových obcích. Věřím, že také
v příštím roce budeme s naší vzájemnou spoluprací spokojeni.
Nyní jen ve stručnosti k akcím dokončeným
v měsíci listopadu. Jednou z větších a finančně
náročnějších akcí, jež vyvrcholila minulý měsíc,
bylo dokončení kompletní rekonstrukce exteriéru budovy č. p. 9 v Deštné. S rekonstrukcí této
budovy jsme začali v roce 2008, kdy zde byla

vyměněna střešní krytina. Letos přišla na řadu
nová fasáda, a to jak na tomto objektu, tak i na
vedlejším přístavku. Kromě nového „kabátu“ se
tato stavba pyšní i novými okny a dveřmi. Z přední strany u vchodu do obchodu byla odstraněna vývěsní skříň, poštovní schránka i schránka
osadního výboru. Nová dřevěná vývěska větších
rozměrů bude nyní stát u boční stěny přístavku
vedle obchodu, tedy jen několik metrů od původního místa. Poštovní listová schránka se v návaznosti na to přemístí k ostatním doručovacím
schránkám vedle autobusové čekárny. Věříme,
že si na tuto nepatrnou změnu obyvatelé Deštné brzy zvyknou.
Ti z vás, kteří chodí na městský hřbitov v Dubé si jistě všimli, že z ostrůvku ve prostřed hlavní
cesty zmizel kříž, který je bezesporu dominantou celého areálu. Odstraněn byl pouze dočasně,
a to z toho důvodu, že dřevěný kříž byl doslova
v katastrofálním stavu a aby nedošlo k jeho pádu
a tím k poškození sochy Ježíše Krista, je třeba
nechat vyrobit nový kříž, který bude osazen zpět
na původní místo.
Další z akcí, kterou bych chtěla zmínit, je výstavba nové lesní cesty do městských lesů mezi
Dražejovem a Klukem. Původní cesta musí být
upravena a zpevněna, aby se po ní mohla projíždět těžká technika a především pak kamiony
odvážející vytěžené dřevo. V novém lesním hospodářském plánu města Dubá od roku 2011 zde

bude k těžbě nejméně 6 tis. m3 dříví v hodnotě
cca 5 mil. Kč (po odečtení nákladů na jeho výrobu a manipulaci). Dalších 6 až 7 tis. m3 bude
těžitelných po zalesnění a zajištění budoucích
lesních kultur. Proto zastupitelstvo města odsouhlasilo finanční spoluúčast na vybudování
zmíněné cesty částkou ve výši přesahující 1 milion 200 tisíc korun.
V letošním roce rozšiřujeme vánoční osvětlení v Dubé. Ke světelnému vodopádu na radnici
a vločkám na stožárech VO na náměstí přibylo nově také osvětlení ve tvaru vánočních stromečků, které bude umístěno rovněž na stožárech
VO, a to v ulici Českolipské, Luční, Jana Roháče a Školní. Pro rozšíření vánoční světelné výzdoby jsme se rozhodli také kvůli velice kladným
ohlasům občanů z předešlé zimy. K navození té
správné sváteční atmosféry jistě přispěl také tradiční vánoční stromek, u jehož rozsvícení jsme
se společně a opět v hojném počtu sešli v neděli
29. listopadu. Připomínám, že v následujících týdnech máte, pokud jste tak již neučinili, možnost
navštívit také výstavu s tématikou nejkrásnějších
svátků v roce, která je umístěna v šatlavě v přízemí radnice.
Závěrem vám všem přeji poklidné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a úspěšný vstup
do nového roku 2010. Věřím, že do něj vkročíme
pravou nohou.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DUBÁ Č. 2/2009,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA DUBÁ Č. 2/2007, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DUBÁ.
Zastupitelstvo města Dubá se na svém zasedání konaném dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 6-10/2009 usneslo vydat na základě
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších právních přepisů, a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1
Znění článku 1 vyhlášky (Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany v obci) se za stávající text doplňuje
novým odstavcem následovně:
Způsob vyrozumění JPO je sirénami (signál
„Požární poplach“), telefonem na ohlašovnu
požáru, nebo veliteli jednotky.

čl. 2
V článku 7 vyhlášky (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav
a vybavení) se vyřazuje v odstavci 3. cisternová
automobilová stříkačka: CAS-24/3500/80-M2Z
Š 706 a nahrazuje se CAS-25/2500/400-S2Z
Liaz 101.
Dále se ve stejném článku a odstavci upravuje
počet dýchacích přístrojů zn. Saturn S7 ze 7 ks
na 6 ks a dále se doplňuje nový bod: - prostředky pro likvidaci živelných pohrom.
čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.
V Dubé dne 12. listopadu 2009
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Tomáš Novák, místostarosta města Dubá
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Výborná
spolupráce

Z kraje března letošního roku opět nastoupila
k městu posila v podobě patnácti pracovníků na
veřejně prospěšné práce.
Práce, kterou dostávají není vždy jednoduchá,
o to více si vážím jejich snahy a nasazení. Ať už
se jednalo o úklid města či obcí, péči o veřejnou
zeleň, o zajišťování pořádku v autokempu, úklid
po řemeslnících v městských objektech, hrabání
listí nebo o celou řadu dalších a dalších činností,
kterým se po celou dobu věnovali, mohu s klidem
říci, že vše udělali na jedničku s hvězdičkou.
Na konci listopadu jsme se s našimi VPP opět
rozloučili a je teď čekají měsíce zaslouženého odpočinku. Nemohu mluvit za ostatní, ale za sebe říkám, že mi tahle parta skvělých lidí bude chybět.
Ale čas plyne tak rychle jako voda a já se už dnes
těším, až se na jaře opět vrátí do práce. Protože
už nyní vím, že se nepotkáme v původní sestavě,
chtěla bych Haničce Ř. a Janě B. tímto způsobem
ještě jednou poděkovat za vše, co pro město udělaly. S ostatními se doufám mohu opět těšit na shledanou. Dámy a pánové DÍKY. Jste JEDNIČKY.
Zuzka Martínková

Uzavření
Žhavý popel v odpadových nádobách
sběrného
dvora v Dubé

Vážení občané, dovoluji si vás upozornit, že ve
dnech 18. 12. 2009 až 3. 1. 2010 bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřen sběrný dvůr v Dubé.
Obdobně tomu bude ve státní svátek. Prosíme,
abyste toto rozhodnutí respektovali a neponechávali žádný odpad pohozený u brány do dvora. V případě dotazů se obracejte na tel. číslo
724 857 243. Děkujeme za pochopení.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

Zima ještě ani pořádně nezačala a my už se
opět potýkáme s věčným problémem – horkým
popelem. Zaráží mne, že ačkoliv se k tomuto tématu neustále vracím, najdou se každoročně ti,
kterým je za těžko nechat vybraný popel vystydnout, vhodí jej do odpadových nádob a děj se
vůle boží. Ono to ale téměř pokaždé končí stejně, a to nenávratným poškozením odpadových
nádob, ať už se jedná o popelnice přidělené občanům nebo o sídlištní kontejnery.
Připomínám, že všechny nádoby jsou majetkem svozové firmy, které bezohledným jednáním
některých lidí vzniká škoda, a to ne zrovna malá
– jeden kontejner na směsný komunální odpad
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JUBILEA

Z městské matriky

Kubát Václav, Heřmánky
Kubizňáková Marie, Dubá
Antalová Albína, Dubá
Himmer Miroslav, Dubá
Zýval Václav, Plešivec

NAROZENÍ

Špoula Jan, Dubá
Šepsová Amálie, Dubá

ÚMRTÍ

rovná se škoda ve výši 7 500,- Kč. Město navíc
každý takový případ musí hlásit na policii, neboť získat náhradní nádobu lze pouze na základě protokolu od policie. A to je náročné nejen
časově, ale také papírově. Zároveň bych chtěla
zdůraznit, že každý, komu byla přidělena nádoba
na podpis za ni ručí a je povinen hlásit každé její
poškození na MěÚ Dubá.
Žádám proto všechny občany, aby si hlídali,
že do popelnic ani kontejnerů nebudou ukládat
horký popel. Nadále platí nařízení, že nádoby
s obsahem horkého popela nebudou svozovou
firmou vysypávány.
Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá

75 let
75 let
82 let

Z

Odvárka Milan
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 606 372 919, nebo 725 076 553

Dubáček -
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Usnesení z veřejného zasedání
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Usnesení č. 10/2009 ze dne 12. listopadu 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá. (Zveřejněna
je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.) Zastupitelstvo města Dubá na svém zasedání přijalo následující usnesení:
1) SCHVÁLILO předložený program zasedá- strální území Nedamov. Strana kupující: pan I.P. území Dubá. Strana kupující: pan L.B., kupní
ní zastupitelstva č. 10/2009.
a paní I.P., kupní cena činí 117 680,- Kč plus cena činí 52 260,- Kč plus správní poplatky,
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0 správní poplatky, vše se splatností při podpisu vše se splatností při podpisu kupní smloukupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy vy. Termín podpisu kupní smlouvy a zapla2) URČILO na návrh paní starostky zapiso- a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději cení kupní ceny se stanovuje nejpozději do
vatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřova- do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
tele zápisu pana Milana Netrha a pana Tomá- Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření před- Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
še Maříka a zapisovatele usnesení pana MUDr. mětné kupní smlouvy, bude tento schválený pro- předmětné kupní smlouvy, bude tento schváJiřího Klementa.
dej zrušen.
lený prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
3) ZKONTROLOVALO plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2009 ze dne 8. října 2009
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 8/2009
kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha
k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 23/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 964, trvalý travní porost
o výměře 1 076 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 24/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 913, trvalý travní porost
o výměře 3 730 m2, v obci Dubá, katastrální
území Korce.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 25/09, vyhlásit a zveřejnit prodej
městských pozemků: část p.p.č. 649/1, ostatní
plocha, část p.p.č. 649/3, ostatní plocha, část
p.p.č. 649/5, ostatní plocha, o celkové výměře
cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální území Horky u Dubé. Jedná se o pozemky před budovou
č.p. 16 v Horkách.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 6/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 14/1, zahrada o výměře
146 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru
zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 21/09): p.p.č. 61/1, trvalý travní porost o výměře 884 m2, p.p.č. 61/2, vodní plocha
(zamokřená plocha) o výměře 1 303 m2, v obci
Dubá, katastrální území Zakšín. Strana kupující:
pan J.N. a paní A.N., kupní cena činí 87 480,- Kč
plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje.
Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
4h) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku
(záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná
žádost č.ev. 20/09): p.p.č. 1812/15, trvalý travní porost o výměře 220 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: pan P.S.
a paní S.S., kupní cena činí 8 800,- Kč plus
správní poplatky, vše se splatností při podpisu
kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy
a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření
předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený
prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti
č.ev. 22/09, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 1055/2, ostatní plocha
o výměře 152 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4i) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 26/09): p.p.č. 1812/5, zahrada
o výměře 669 m2, p.p.č. 1812/14, ostatní plocha
o výměře 294 m2, v obci Dubá, katastrální území
Dubá. Strana kupující: pan M.F., kupní cena činí
51 900,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde
k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento
schválený prodej zrušen.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 19/09): p.p.č. 667, trvalý travní
porost o výměře 2 942 m2, v obci Dubá, kata-

4j) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 27/09): p.p.č. 1812/4, zahrada
o výměře 871 m 2 , v obci Dubá, katastrální

4k) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městské bytové
jednotky (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn): č. 2/1 v budově č.p. 2 v Poštovní ulici
v Dubé včetně příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 85/309 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 219,
v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana
kupující: pan V.H., kupní cena činí celkem 201
366,- Kč plus správní poplatky. Splatnost kupní
ceny včetně správních poplatků je stanovena
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Termín
podpisu kupní smlouvy je stanoven nejpozději
do šesti měsíců, ode dne kdy strana kupující
převzala písemnou nabídku ke koupi od města
Dubá.
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 1
5) VZALO NA VĚDOMÍ informace finančního
výboru zastupitelstva týkající se kontroly pokladen města Dubá a hospodaření města do konce října 2009.
komentář starostky: Finanční výbor provedl
kontrolu pokladny hospodářské činnosti města a opakovanou kontrolu hotovosti v hlavní
pokladně města. Nebyly shledány závažné
nedostatky. Dále se seznámil s hospodařením města do konce října 2009. Konstatoval,
že příjmy jsou plněny na 88 % upraveného
rozpočtu a výdaje jsou čerpány na 82 % rozpočtu. Hospodářský výsledek k 31.10. 2009
je -2 998 000,- Kč.
Příští schůzka finančního výboru je plánována na 30.11. 2009. Její náplní bude úprava
č. 5 rozpočtu roku 2009, a příprava rozpočtu
na rok 2010.
6) VYDALO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy obecně závaznou vyhlášku města
Dubá č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Požární řád
města Dubá, viz příloha.
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
komentář starostky: Znění článku 1 vyhlášky
(Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci) se doplňuje
o způsob vyrozumění JPO sirénami (signál
„Požární poplach“), telefonem na ohlašovnu
požáru nebo veliteli jednotky. V článku 7 vyhlášky (Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města, kategorie, početní stav a vybavení)
se vyřazuje cisternová automobilová stříkačka CAS-24/3500/80-M2Z Š 706 a nahrazuje
se CAS-25/2500/400-S2Z Liaz 101. Dále se
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upravuje počet dýchacích přístrojů zn. Saturn
S7 ze 7 ks na 6 ks.
7) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy Dubá, okres Česká Lípa za školní rok
2008 – 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
komentář starostky: Základní škola Dubá
je úplná základní škola se dvěma praktickými třídami a současně také spádovou školou
pro děti z okolních vesnic. Ve školním roce
2008 – 2009 školu navštěvovalo 203 žáků.
Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců. Základním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní
základy moderního vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a pevné základy
celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. Výchovně vzdělávací proces je založen na
principech činnostního učení. Profiluje se jako
škola se zaměřením na environmentální vzdělávání, ekologii, zdravý způsob života, zdravou výživu, otužování a ochranu přírody. Děkuji paní ředitelce Mgr. J. Skalické za vzorné
vedení a prezentaci školy a rovněž všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za
odvedenou práci.
8) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace za
školní rok 2008 – 2009, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

Dubáček

komentář starostky: V mateřské škole jsou
3 třídy. V každé třídě bylo ve školním roce 2008
– 2009 umístěno průměrně 23 dětí ve věku od 3
do 7 let. V zařízení pracovalo 5 pedagogických
pracovnic včetně ředitelky, počet provozních
pracovníků je 5. Koncepce vzdělávání a výchovy
je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dítěte,
dbá na rovnoměrné rozložení všech složek výchovy podporující rozvoj osobnosti, a to jak z hlediska duševního tak tělesného, s přihlédnutím
k individuálním potřebám a schopnostem dětí.
Důraz je kladen na ekologickou výchovu. Paní
ředitelce Bc. Z. Šindelářové i všem ostatním
zaměstnancům MŠ děkuji za práci, kterou v uplynulém roce odvedli.

i) komplexní rekonstrukce městského
bytového domu č.p. 157 v ulici Jana Roháče
v Dubé
j) rekonstrukce chodníku a instalace nového veřejného osvětlení u bytovek ve Školní
ulici v Dubé
k) výstavby nové lesní cesty do městských lesů mezi Dražejovem a Klukem
l) opravy betonového mostku v Bukovci
m) prací na odvodnění městské komunikace v Deštné (u Hřebíčků)
n) prací na rekonstrukci kříže s kristem na
hřbitově v Dubé
o) rozšířeného vydání knihy Dubá a okolí
na starých pohlednicích.

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
a) seznamu akcí města Dubá
b) instalace měřičů rychlostí v Dubé
a v Deštné
c) výstavby nových schodů a zábradlí na
zkratce k sídlišti Na Výsluní v Dubé
d) zřízení nové kanceláře přestupkové komise na Městském úřadě Dubá
e) opravy městských sklípků v Sadové ulici
v Dubé
f) rekonstrukce radnice v Dubé (výměna
oken, oprava fasády, nátěr střechy, instalace
osvětlení)
g) rekonstrukce městské budovy č.p. 9
v Deštné (výměna oken, oprava fasády)
h) vybudování nové fyzikální-chemicko-biologické laboratoře v Základní škole Dubá

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
Tomáš Novák, místostarosta

Veřejné
zasedání zastupitelstva
se bude konat 10. 12.
od 18.00 v Dubé.

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ
UHLÍ, DŘEVA,
DŘEVĚNÝCH BRIKET
tel. : 723 524 112
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v říjnu

l Dne 1.10.2009 od 11:00 do 13:28 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy
číslo 9 v obci Bukovec s technikou RZA I Nissan
Patrol a CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno havarované osobní vozidlo, které se nacházelo v říčce Liběchovka. Vozidlo bylo zajištěno proti úniku ropných látek na vodní hladinu. Na
místo zásahu byla povolána odtahová služba, která zajistila vytažení vozidla. Jednotka vypomohla v ochranném oděvu Sunit s uchycením vozidla,
jeho stabilizací a následným vytažením. Po dobu
zásahu byla uzavřena komunikace I/9.

l Dne 8.10.2009 od 14:01 do 15:26 hodin vyjela jednotka k požáru do obce Loubí – KÚ Holany
s technikou CAS-32/1 T148 a RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn požár rostlinného odpadu a travního porostu na ploše 5 x 5
metrů. Lokalizace a následná likvidace požářiště
byla provedena jedním proudem „C“. Při zásahu
se spotřebovalo 3.000 litrů vody. Požár byl beze
škody, příčina samovznícení.
l Dne 13.10.2009 od 17:47 do 18:49 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou RZA I
Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno havarované osobní vozidlo po čelním nárazu
do stromu. Řidič se nacházel mimo vozidlo bez
zranění. Havarovaný automobil byl zajištěn proti
možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku
provozních kapalin. DN bez úniku. Místo zásahu
bylo předáno Policii ČR.
l Dne 14.10.2009 od 09:35 do 14:34 hodin vyjela jednotka k úniku ropných látek na zemědělsky obdělávanou plochu (pole) „U Prokopa“ v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol a CAS-25
Liaz v počtu 1 + 7. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn únik motorové nafty (cca 600 litrů) na ploše 10 x 30 metrů
a do hloubky 20 cm z proražené nádrže zemědělského stroje. Místo úniku bylo ohrazeno a zbytek

unikající nafty byl jímán do záchytného kanistru.
Jednotka s řidičem zajistila odvoz zemědělského
stroje z pole na louku a provedla vytyčení kontaminované zóny. Ostatní uniklá nafta která se nestačila vsáknout do zeminy byla asanována 127-mi
litry sorbentu Vapex, 40 kg sorbentu ECO-Drive
a 10 m2 sorpční rohože. Na místě byla přítomna
ekoložka města sl. Zuzana Martínková, která zajistila vyrozumění majitele, odbor Životního prostředí
ORP Česká Lípa a následně zajistila odvoz kontaminované zeminy firmou AVE komunální služby
s.r.o. k ekologické likvidaci. Sběr kontaminované
zeminy a její naložení zajistil majitel. Po odtěžení za přítomnosti pracovníků životního prostředí
a ekoložky města byl proveden odběr vzorků. Na
místě byla přítomna Policie ČR. O události byl vyrozuměn vodoprávní úřad.

l Dne 15.10.2009 od 09:02 do 09:42 hodin
vyjela jednotka u úniku neznámé látky do obce
Deštná s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném
průzkumu byl zjištěn únik nafty po krádeži z nákladního automobilu na zpevněnou plochu o rozloze 20 x 10 metrů. Jednotka provedla ohraničení
úniku sorbentem, čímž zamezila úniku do kanalizace dešťové vody. Následná likvidace úniku byla
provedena 126-ti litry sorbentu Vapex.
l Dne 15.10.2009 od 10:29 do 11:16 hodin vyjela jednotka k požáru do Pavlovic (KÚ Jestřebí)
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese rodinného domu. Lokalizace a následná likvidace byla
provedena za pomoci kominického nářadí. Požár
byl beze škody, příčina byla v nedostatečně vymeteném komínovém tělese.
l Dne 21.10.2009 od 09:33 do 12:41 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v obci Deštná s technikou RZA I Nissan
Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byl zjištěn havarovaný
osobní automobil po čelním nárazu do zábradlí
můstku přes říčku Liběchovka. Na místě byl zra-
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něný řidič, který se po příjezdu jednotky nacházel
mimo vozidlo. Jednotka poskytla zraněné osobě
do příjezdu Záchranné zdravotní služby předlékařskou pomoc a dále vypomohla s transportem do
sanitního vozidla. Havarovaný automobil byl zajištěn proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU)
a dalšímu úniku provozních kapalin. Unikající provozní kapaliny byly jímány do záchytného kanistru.
Likvidace a zamezení úniku do říčky Liběchovka
bylo provedeno pomocí 30-ti litrů sorbentu Vapex
a 5-ti m2 sorpční rohože. Na místě byla přítomna
ekoložka města sl. Zuzana Martínková, která zajistila odkopání, odvoz a následnou ekologickou
likvidaci kontaminované zeminy.
l Dne 22.10.2009 od 10:59 do 12:07 hodin byla
povolána jednotka k úniku neznámé látky na vodní
plochu do Doks s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 2. Po příjezdu na místo zásahu a zahlášení
se veliteli zásahu z Hasičského záchranného sboru územního odboru Česká Lípa bylo průzkumem
zjištěno, že se jedná o kaly z proplachované kanalizace Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s..
Jednotky byly odeslány zpět na své základny.
l Dne 25.10.2009 od 14:51 do 16:55 hodin
vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy číslo 9 v KÚ Bukovec s technikou
RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna dopravní nehoda jednoho osobního automobilu a dvou motocyklů. Na místě byl jeden vážně zraněný a zaklíněný řidič z motocyklu, která
se nacházel pod osobním automobilem. Zraněná
osoba byla vyproštěna a do příjezdu Záchranné
zdravotní služby jí byla poskytnuta předlékařská
pomoc. Následně jednotka vypomohla s transportem do sanitního vozidla a vrtulníku LZS. Havarovaná vozidla byla zajištěna proti možnému
vzniku požáru (odpojení AKU) a dalšímu úniku
provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zlikvidovány pomocí 40-ti litrů sorbentu Vapex. Na místě byla přítomna Policie ČR. Po odvozu vozidel
odtahovou službou byl proveden úklid vozovky.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 5. 12.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 19. 12.
MUDr. Vladimíra Černá
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 614

středa 23. 12.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v P.
tel. 487 762 377

neděle 27. 12.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

čtvrtek 31. 12.
MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 725 865 051

neděle 6. 12.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763

neděle 20. 12.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

čtvrtek 24. 12.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 705

pondělí 28. 12.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v P.
tel. 487 762 223

pátek 1. 1. 2010
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 719

sobota 12. 12.
MUDr. Květoslava Boháčová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 972

pondělí 21. 12.
MUDr. Lubor Picmaus
ul. 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900

pátek 25. 12.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591

úterý 29. 12.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 2. 1.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 843 622

neděle 13. 12.
MUDr. Eva Pušková
Nový svět 915, Kam. Šenov
tel. 487 713 206

úterý 22. 12.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. R.
tel. 487 851 360

sobota 26. 12.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

středa 30. 12.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577

neděle 3. 1.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
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Komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory

VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O ŽIVOTĚ A PRÁCI MILANA MORDAČÍKA
Odkud pochází?
Milan Mordačík se narodil v roce 1966 ve
městě Čadca na Slovensku. Jeho otec přežil útrapy koncentračního tábora, kde německý nacistický
režim mučil a zabíjel své vězně. V roce 1945 byl
osvobozen, ale těžké zdravotní následky věznění
již v jeho 50ti způsobily invaliditu. Matka pracovala
a zároveň se starala o manžela a jejich 9 dětí. Milan Mordačík byl vychován ve víře a velké skromnosti, stejně jako k úctě ke starým a nemocným
lidem. Učil se dobře, a tak studoval stavební průmyslovou školu na Slovensku. Otevřeně přiznává,
že v době puberty přišlo i období vzdoru týkajícího
se otázky víry, ale stejně tak hned na to se u něj
začaly objevovat otázky po smyslu a naplněnosti
života. Ve svých 18-ti letech odjel do Čech. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby pracoval u řádových sester, kde začal s tajným studiem
teologie, což nebylo vůbec snadné. Duchovní tehdy pronásledovala STB jako protivníky komunistického režimu. Zároveň v té době vystudoval střední
zdravotnickou školu v Rumburku. Věnoval se práci
s mládeží ve Šluknovském výběžku, protože věděl,
že chce pomáhat lidem a to mu také ukázalo jeho
vlastní životní cestu. Po roce 1989, kdy totalitní režim přestal pronásledovat církev, začal svobodně
studovat na teologické fakultě v Praze.
Kdy přišel do Dubé a co má na starosti?
Milan Mordačík přišel do Dubé až po sametové
revoluci v roce 1992. Nastoupil jako administrátor
na děkanství a do správy dostal region v rozsahu
asi 40ti km. Nyní se stará o Dubsko a Tuhaňsko.
Nedávno byl jmenován odborným asistentem pro
stavební dozor a získávání dotací pro Českolipsko,
Mělnicko a Mladoboleslavsko, což lze vnímat také
jako ocenění jeho dosavadní práce.
Je farář?
Není. V katolické církvi musí být farář kněz. Tím
Milan Mordačík není. Nejde však v jeho případě
o výjimku. V současné době mnoho farností spravují administrátoři. Milan Mordačík se netají tím,
že je velmi šťastný, že se mu v životě splnila dvě
velká přání. Prvním je jedno ze tří vyšších svěcení, tzv. Diakonát (trvalé jáhenství), jenž není vázán
celibátem, ale dává mu možnost dělat křty, sňatky,
pohřby, svěcení a některé bohoslužby. Přijetím svěcení od biskupa je jáhen začleněn do duchovního
stavu, ale není kněz. Tím druhým splněným přáním
je jeho skvělá žena a rodina. Je ženatý, jeho manželka Angelika mu obětavě pomáhá na faře a s administrativou. Mají 3 dcery (17, 10 a 6 let).
Čím je užitečný nevěřícím?
Už tím, že se snaží získávat prostředky na rekonstrukce památek na Dubsku, čímž je zachraňuje pro nás, naše děti i příští generace. Je to velmi
únavná práce plná beznadějných telefonátů, zbytečných schůzek, zoufalé administrativy, doprošování
se… a nakonec někdy i s vlastní rekonstrukcí spojených komplikací a osobních nepříjemností. Přesto
si vede dobře. Letos se díky Milanovi Mordačíkovi
znovuvysvěcovaly hned tři památky po rekonstrukci. Kaple v Horkách, která patří městu Dubá, ale Milan Mordačík se podílel na vybavení interiéru. Kaple
v Dražejově, jejíž celkové náklady byly 230 tisíc korun (70 % dalo na rekonstrukci Město Dubá, ovšem
na základě více Milanových žádostí, 23,5 % diecéze,
6,5 % byly individuální dary). A jedinečný kostel sv.

Václava v Deštné, kde celkové náklady byly 5 milionů korun (89,6 % dalo Ministerstvo kultury, 5 %
Město Dubá, 5,4 % byly individuální dary). Svěcení
provedl na přímluvu Milana Mordačíka biskup Litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant a ve všech třech
případech to byl krásný zážitek i pro nevěřící.
Proč ho někteří restaurátoři kritizují?
Nepříjemnosti kvůli rekonstrukci má Milan
Mordačík snad jen s lidmi z blízkosti sdružení Apsida, které původně bylo založeno na ušlechtilé
myšlence záchrany kostela sv. Václava v Deštné,
ale později bohužel vzbudilo pochybnosti kvůli
své neprůhlednosti. Sdružení chtělo řadu věcí

věku. Kromě duchovní služby se katolická církev
spolupodílí na zvyšování vzdělanosti lidí. Zejména mladým poskytuje mnoho mimoškolních aktivit.
Velkou pozornost věnuje péči o rodiny. Charitativní
služba, péče o seniory a nemocné patří odedávna
k základním charakteristikám její činnosti. Posláním církve je působit i ve světě, v misích, a pečovat jak o cizince žijící v naší zemi, tak o Čechy,
kteří bydlí v zahraničí. Proto pro církev po celém
světě pracují dobrovolníci i civilní zaměstnanci.
Jaké plánuje akce na prosinec?
Stejně jako je tomu po celý rok, budou
i v prosinci bohoslužby každou neděli v 10.00
a pátek v 18.00. Těšit se ale můžete i na řadu
dalších akcí spojených s adventem.
l ADVENTNÍ KONCERT sboru Celeste
bude v kostele v Dubé 12. prosince v 16.00.
l ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY se
konají 24. prosince hned na několika místech:
v Deštné v 16.00, v Dubé ve 21.00, v Tuhani ve
22.00.
l NAVÍC BOHOSLUŽBA ve vánočním
čase bude kvůli zájmu i na Dražejově, a to dne
28. prosince v 18.00. Za zmínku stojí, že vánoční
bohoslužba se zde naposledy konala téměř před
půl stoletím.
Markéta Slezák

ZAJÍMAVOSTI (TÉMĚŘ)
PRO KAŽDÉHO
souvisejících s obnovou realizovat podle svých
plánů a odmítlo respektovat Milana Mordačíka
jako správce farnosti, seznámit ho s rozpočty na
jednotlivé práce a s výší finančních darů na obnovu. To bylo také hlavním důvodem ukončení
spolupráce s Apsidou ze strany vlastníka kostela
- římskokatolické farnosti Deštná. Nyní se někteří
zástupci Apsidy snaží stížnostmi Milana Mordačíka poškodit s cílem znovu se dostat do hry.
Jak je to s jeho přístupem a odborností, co
se stavebního dozoru týče?
Paní Ivana Hollanová, referentka památkové
péče z České Lípy se za odbor vyjádřila takto:
„Spolupráce s administrátorem římskokatolické
farnosti Mgr. Milanem Mordačíkem je od samého
počátku příkladná. Velmi pečlivě dbá na dodržení
všech podmínek v závazných stanoviscích, orgány
státní památkové péče jsou pravidelně zvány na
kontrolní dny a často probíhají konzultace i v průběhu prací mimo tyto dny. Od samého počátku
jsou stavební a řemeslné práce v požadované
kvalitě. Osobní a profesní přístup Mgr. Mordačíka jako osoby zodpovědné za probíhající obnovu
kostela je pro pracovníky státní památkové péče
zárukou toho, že vynaložené prostředky na obnovu a ostatní opravy areálu kostela sv. Václava jsou
investovány účelně, prozíravě a že je za ně odvedeno maximum prací v nejlepší kvalitě.“
Proč bychom měli církev respektovat?
Náboženství je jedním ze světových názorů,
tradice stará tisíce let. Je to názor na svět. Jedním
z jeho cílů je usnadnit každému jeho životní úděl,
vytvořit důstojné podmínky života každému člo-

Víte, kolik Vás stojí „povinné ručení“? Neplatíte víc,
než musíte? Zkuste si porovnat nabídky a využít
zvýhodněné akce. Zjistíte třeba, že Vaše auto vyjde o polovinu levněji u pojišťovny, která nestanovuje hranice podle objemu motoru, ale podle jeho
výkonu. Uživatelsky příjemné jsou některé srovnávací servery na internetu, např. www.srovnavac.cz,
www.top-pojisteni.cz a www.netfinance.cz .
Přišla Vám do schránky výzva k zaplacení pokuty za to, že nemáte „povinné ručení“? Reagujte na
ni, nebo se nedoplatíte. Za každý den Vám hrozí pokuta 20 až 300 Kč dle druhu vozidla. Kdyby Vás navíc s autem bez povinného ručení zastavila na silnici
policie, zaplatíte dalších až 40.000 Kč jako pokutu.
V případě, že by došlo k dopravní nehodě, může být
škoda dokonce tak velká, že byste ji bez „povinného
ručení“ spláceli do konce života. Pokud si nejste úplně jisti, podívejte se na stránky www.bezpojisteni.cz.
Po vyplnění SPZ vozidla se dočtete, zda vůbec a u
které pojišťovny je Vaše auto pojištěné, a jak postupovat, když chcete vůz dočasně nebo trvale vyřadit
z registru. Pokud máte na zahradě už mnoho let rozebrané auto a nepamatujete si, zda bylo odhlášené, prověřte si raději i to – povinnost hradit povinné
ručení se totiž vztahuje i na Vás.
Markéta Slezák
Na závěr mi dovolte připomenout, že v letošním roce jsme měli v Dubáčku jedinečný prostor
pro pravidelné rozhovory s podnikateli v rubrice
PODNIKATEL MĚSÍCE, což jsme vnímali také
jako pomoc místním živnostníkům. Případné pokračování samozřejmě záleží na zájmu občanů.
Jménem komise pro kulturu, občanské záležitosti a seniory Vám přeji krásné vánoční
svátky a šťastný nový rok.
Markéta Slezák
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Městský úřad Dubá
přeje tímto všem občanům
pohodové a veselé Vánoce,
bohatého Ježíška a do nového
roku 2010 mnoho úspěchu,
štěstí a pevné zdraví.

Redakční rada přeje
nejen čtěnářům Dubáčku, ale také
všem ostatním příjemné prožití svátků
vánočních a šťastný vstup
do nového roku 2010. Budeme
rádi, když nám i v následujícím roce
zachováte svou přízeň.

Fokus Liberec občanské sdružení
Pobočka Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 113
Tel.: 725 172 166, 721 274 351

Co je to Fokus?

Jsme sdružením, které pomáhá lidem s duševní nemocí
zlepšit jejich život a pomáhá jim realizovat cíle podle
vlastních představ. Aby toho dosáhli, nabízíme služby,
které jim toto pomohou splnit.

Komu služby poskytujeme?

Lidem se závažným duševním onemocněním PSYCHÓZOU. Nejčastější a nejzávažnější
psychickou poruchou je SCHIZOFRENIE.
Lidé, kteří trpí touto nemocí mají výrazné poruchy
myšlení = Bludy nebo poruchy vnímání = Hlasy.
V České Lípě poskytujeme službu s názvem
„ Podporované bydlení“
Cílem služby je pomoc klientům udržet si vlastní samostatné
bydlení, rozvoj praktických sociálních dovedností, nácvik
obstarávání domácnosti, samostatného rozhodování.
Nabízíme poradenství a doprovod při jednání na úřadech,
s lékaři a jinými institucemi.

Kde nás v České Lípě najdete:

Česká Lípa – V centru města v budově kavárny Union.
Kancelář zde máme ve 3. patře. Vchod do budovy je vedle
hodinářství „U Kukačky“ z ulice Jindřicha z Lipé.
Bc. Jitka Čechová, vedoucí pobočky
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Nápady pro turisty

Na přibližně třináctikilometrovou pěší vycházku se vydáme od bývalého hotelu Slávie Sadovou ulicí, kde
si prohlédneme
soubor skalních
sklípků a památkově chráněný
dům čp. 227. Mineme Máchadlo
– silný pramen
pitné vody zde
hlídá sv. Florián
– a podél další části souboru
sklípků půjdeme
rovně a pak doleva nahoru k dvěma domům Na
Terase. Vpravo si
všimneme vzrostlého dubu s široSv. Florián u Máchadla
ce rozložitou koru-

Skalní sklípky za Máchadlem

nou. Vyjdeme na cestu od hřbitova a dáme se
doprava po červené turistické značce k lokalitě Malý Mlýnek. Projdeme kolem domu a kolem zbytků chléva, zasekaného do skály, vedle
kterého je ve skále vyhloubený bývalý mlýnský
náhon. Červená značka vede přes prostranství
před skalními místnostmi, které slouží jako zázemí letního dětského tábora. Skalní místnosti jsou pozůstatkem domů, zbořených po roce
1945. Cesta stoupá doprava až k cestě na vrstevnici, kde stojí rozcestník.

Dubáček

kraji lesa. Napravo vidíme bunkr, vlevo o něco
dále je druhý s mysliveckou kazatelnou. Pokračujeme stále rovně. Otvírá se nám pohled na
lesnaté kopce. Po pravé straně je rozlehlá pastvina, na které ve skupinkách křoví se ukrývají
další dva bunkry. V cípu lesa vlevo pak je vedle
cesty ještě jeden z řady opevnění. Cesta zahýbá vlevo dolů. Před námi je Berštejnský vrch se
zříceninou Starého Berštejna, vpravo pak vidíVýhled z odbočky k Horkám

Výhled přes pastviny ke Starému Berštejnu

me Bezděz. Dojdeme k dvěma mohutným jírovcům, mezi nimiž jsou Boží muka. Kdosi nedávno
bezohledně natřel kámen emailovým nátěrem,
čímž ho těžce poškodil a budoucímu restaurátorovi připravil složitou a nepříjemnou práci, až
bude nátěr z kamene odstraňovat. Nevhodnými
kultilskými hurá akcemi bylo bohužel zničeno již
mnoho památek.
Kdysi spojovalo Vrchovany s Horkami a Horeckým dolem několik cest, všechny jsou nyní
zahrazeny pastvinami, neexistují. Půjdeme proto
směrem do Vrchovan. U prvních zahrad se dáme
vpravo a podél kravína se dostaneme k silnici
naproti objektu hostince. Na silnici půjdeme doprava. Ve Vrchovanech je značné množství velmi
zajímavých staveb, například kaple Nanebevzetí
Panny Marie z roku 1802, která, byť značně poškozená, tvoří se sousední bývalou školou z roku
1891 působivou dominantu obce. Za prohlídku
stojí mimo jiné i památkově chráněný roubený
areál čp. 30 naproti.

historické a zvlášť venkovské zástavby nehodí zámková dlažba,
použitá před jedním
z domů. Jinak v Horkách nalezneme velmi
pěkné, zachované doklady lidové architektury. Zajímavý je i poškozený, ale vyčištěný
bývalý návesní rybník,
ve kterém se kdysi
shromažďovala voda
z přepadu vodárny.
Boží muka u Horek

Náves v Horkách s obnovenou kaplí

Lidová architektura v Horkách

Sejdeme po úzké silnici serpentýnami dolů,
kde si vpravo na skalní stěně všimneme velkého
nápisu. V údolí pokračujeme doleva, stále po silKaple a bývalá škola ve Vrchovanech

Skalní místnosti – zázemí dětského tábora na Mlýnku

Pokračujeme po žluté turistické značce pěšinou nahoru. Nad prudkým stoupáním pěšina zahýbá do louky, zarostlé hájkem mladých stromků a posléze navazuje na lesní cestu. Stále po
značce se v trase původní cesty dáme doprava
úvozem nahoru na rozcestí, kde půjdeme opět
vpravo. Cestou po hřebeni jdeme rovně až ke

Stále po dokské silnici vyjdeme z Vrchovan
a posléze odbočíme vpravo na úzkou silničku
do Horek. Na zrekultivované skládce po pravé
straně pomalu vyrůstá mladý lesík. I ze silničky je pěkný rozhled do krajiny. Posléze ji lemuje
půvabná stará švestková alej. Na kraji Horek si
všimneme nalevo kamenného soklu s ozdobným
křížem. Horecké návsi dominuje opravená kaple
Svaté Trojice z roku 1797, u ní je i zrenovovaná
obecní vodárna, ze které jsou Horky zásobovány
vodou. Na krásné návsi si uvědomíme, jak se do

Skála s nápisem nad silnicí pod Horkami
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nici. Polní cestou vpravo bychom se dostali k několika samotám. Jdeme mezi řídce roztroušenými
domy Horeckého dolu, mineme malou funkční nádrž vpravo vedle silnice a dostaneme se na křižovatku, kde si všimneme křížku na stráni na soukro-

zu do masy pískovcové skály. Průchod skálou na
druhou není ale možný, musíme se vrátit několik
desítek metrů zpět a vystoupat vlevo vzhůru do

Sklep nad Malým Mlýnkem

Jeden z domů v Horeckém dole

mém pozemku. Dáme se doprava kolem objektu
rodinné biofarmy. Projdeme Ptačím dolem mimo
několik domů až k zajímavému částečně zděnému
a částečně roubenému objektu s letopočtem nad
Úzký vstup do skály

Dům v Ptačím dole, u kterého odbočuje polní cesta

klenutým vstupem. Hned za ním zabočíme na polní málo vyježděnou cestu doprava a půjdeme po
ní k lesu. O něco dále se cesta rozděluje, respektive trasa cesty vede mírně doprava. Ale chceme-li
se podívat na zvláštní skalní útvar a vyzkoušet si
své pocity v kamenném sevření, půjdeme rovně
hlubokým úžlabím, které končí v nezvyklém záře-

TIS ČERVENÝ

Taxus baccata L.
Tis červený je dvoudomý, stálezelený keř nebo
strom z čeledi tisovitých. Dorůstá výšky až 15,
výjimečně 20 m. Vytváří hustou vejčitou korunu,
často vícekmennou. Hnědavá borka tisu obecného se odlupuje v různě velkých šupinách. Měkké
jehlice, uspořádané do dvou řad, jsou na lící lesklé, tmavě zelené, na rubu světle zelené. Dřevo ani

Tis červený před Slávií

trasy cesty. Je málo zřetelná, lemují ji velké kameny. Vede na rozcestí u velkého buku, kde se
dáme doleva. Můžeme se zde podívat na zářez
do skalního podloží svrchu. Posléze mineme zpovzdálí krmelec se seníkem a dojdeme na křižovatku lesních cest, kde půjdeme po červené turistické
značce doprava dolů.
U chat se držíme napravo podél zasypaného
starého úvozu. Na louce se pak dáme opět doprava a na dalším rozcestí ještě jednou vpravo.
Pár desítek kroků před rozcestníkem odbočíme
doleva na pěšinu, vedoucí pod terénním břehem
mírně dolů. Lemují ji staré křivolaké stromy. Dojdeme po ní na zbořeniště, které v létě slouží dětskému oddílu k táboření. Zbylo zde jen kameny
vyzděné čelo s vchodem do sklepa a o něco dále
pod akáty čtvercově ohražená studna. Po schůdjehlice neobsahují pryskyřičné kanálky. Tis netvoří
šišky. Kvete v březnu a dubnu, žluté samčí květy
rostou na spodní straně větévek, menší samičí se
podobají pupenům. Plodem je tvrdé kulovité semeno zelené, později hnědé barvy, uzavřené v kalíškovitém červeném míšku až 1 cm velkém. Všechny části tisu, kromě červeného míšku, jsou prudce
jedovaté – obsahují jedovaté alkaloidy, především
taxin. K smrtelné otravě stačí odvar z 50 g jehlic.
Rod Taxus zahrnuje asi 10 druhů, původem ze
severní polokoule. Tis červený je rozšířen v oblasti Evropy, severní Afriky, na Kavkaze a v Malé
Asii. Vyskytuje se od nížin do středního horského
pásma. Dříve hojný strom v evropských pralesích
byl v průběhu staletí téměř vyhuben. V České republice je zákonem chráněnou vzácnou dřevinou.
Vyhovují mu vápencové čerstvé půdy, ve výškách
do 1 000 m, roste na stinných suťových svazích
a v roklích, ale dobře snáší i plné oslunění. V přirozeném prostředí tvoří křovité patro listnatých
lesů. Silnější mrazy ho poškozují.
Často je využíván v zahradnictví jako ozdobná
parková dřevina, protože dobře snáší sestřih a nevadí mu městské ovzduší. Je možné jej rozmnožovat i vegetativně. Dřevo tisu je velmi tvrdé s hustými
letokruhy a má vynikající technické vlastnosti. Ve
středověku se používalo k výrobě luků a kuší. Nyní
jsou z tisového dřeva výjimečně vyráběny dekorační předměty. Jedovatost tisu byla známá odedávna,

Pohled do staré studny

cích sestoupíme do údolí Malého Mlýnku, kde půjdeme doprava na břeh rybníka a po něm vpravo
k hrázi, která odděluje horní rybník. Opratrně po
ní přejdeme, po kůlech překonáme bývalý mlýnský náhon a pěšinkou cik cak vystoupáme strání nahoru na pěšinu, vedoucí po vrstevnici. Na
ní se dáme vpravo. Po pravé straně dole máme
výhled na rybniční hladinu.
Mineme krmelec a o něco dále, kde se jedna větev cesty stáčí dolů, půjdeme mírně doleva
a pak opět vpravo. Posléze odbočíme na úzkou
pěšinku doleva a vystoupáme strání k cestě u zahrádkářské kolonie. Pár kroků napravo je mezi
ploty zahrádek cesta, kterou projdeme kolonií
a dostaneme se přes louku až ke hřbitovu. Zde
po červené turistické značce podél hřbitovní zdi
sejdeme do centra Dubé.
–myš–
už Julius César zaznamenal, že Galové máčeli
hroty svých kopí v odvaru z tisových větévek.
V Libereckém kraji má statut památného
stromu 6 tisů červených, například v Novém
Boru, či v Malé Skále. Nejstarší tis v Lužických
horách roste v Krompachu, ale jeho věk není
spolehlivě doložen. V Dubé nalezneme vzrostlý
tis červený před bývalým hotelem Slávie.
–myš–

Větévka tisu červeného
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Z historie Dubska

ARCHIVNÍ OMYLY

Kdo se zajímá o historické události, určitě nejednou zjistil, že některá fakty jsou interpretována různými způsoby a některé údaje o jménech či letopočtech jsou v různých popisech
téže události rozdílné. Uvážíme-li, že někdy
jsou i odborné výklady, týkající se historie
a památek, založeny jen na úvahách a předpokladech, musíme se smířit s tím, omyly k této vědní disciplíně prostě patří. Někdy dokonce mohou být způsobeny záměrně, jak vyplývá
z téměř dvěstě let trvající causy Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského.
Pokud jsou oba rukopisy podvrhem, pak velká část kulturních počinů Národního obrození
je založena na smyšlence skupinky lidí kolem
Václava Hanky. Ovšem nejen dějepis se potýká
s chybami. Stačí si vzpomenout na mnoho desetiletí trvající propagaci špenátu jako zázračného zdroje železa – a přitom šlo jen o chybu
v desetinné čárce při zápisu výsledků laboratorního pokusu.
V regionální historii se může omyl tradovat
i ústním podáním. Dům čp. 192 v Dubé, kde
mimo jiné sídlí poštovní úřad, připomíná svou
dispozicí s dvorem uprostřed klášterní budovy. Proto se čas od času setkám s trvzením,
že se jedná o bývalý klášter. Duchovní rozměr
tomuto objektu nelze upřít, protože na místě
dnešní budovy stál již krátce po roce 1300
velký farní kostel sv. Kateřiny s farní školou
a hřbitovem okolo. Ale dnešní podoba domu
s dvorem uvnitř a obchozími chodbami v I. poschodí je výsledkem zásadního přebudování
zrušeného kostela na Panský dům po požáru
města v roce 1845. Původní stavba kostela
měla klasický obdélný půdorys s věží v západním průčelí.

Dům čp. 56 počátkem 40. let 20. století

ské ulici. Pamětníci události ale říkají, že dům
byl 9. května 1945 zničen nárazem sovětského
tanku. Pravděpodobně nebylo vhodné, aby se
do oficiálního záznamu dostala dopravní nehoda, kterou zavinil nepozorný tankista hrdinné
sovětské armády.
Chybné údaje můžeme objevit i kolem otcovraždy, spáchané Ignácem Schiffnerem, a kolem sochy sv. Prokopa. Občas dojde dokonce
k záměně časové posloupnosti a socha bývá
považována za upomínku, postavenou na místě
zločinu. Základní poučka pro historická bádání
praví, že údaj je možné považovat za pravdivý, pokud pochází z nejméně tří na sobě nezávislých zdrojů. Pokud je takových zdrojů méně,
nejspíše pravdivý bude ten, který zaznamenal
událost v co nejkratším časovém intervalu od
chvíle, kdy se událost stala. V tomto případě je

Zápis A. Glasera o otcovraždě

Nádvoří domu čp. 192 v Dubé

Kromě omylů vzniklých nedorozumněním,
byly pro dobu po II. světové válce typické i omyly účelové. V archivních úředních informacích
o událostech na konci války jsou zaznamenána
čísla popisná domů v Dubé, které byly rozbombardovány při náletu v poslední den války. Mezi
nimi je uveden i dům čp. 56 v dnešní Českolip-

Zápis o soše sv. Prokopa

Dubáček

možné za základní údaj považovat zápis v dubské farní pamětnici, protože páter Ambrož Glaser byl přímým svědkem události. Zaznamenal
datum 7. května 1774. Přesto jsem v jedné publikaci nalezla datum 7. 5. 1744. V Glaserově
zápise není nic o tom, že by se Ignácova dívka
posléze utopila v Černém rybníce. Přesto se to
traduje a zdá se, že i Karel Hynek Mácha nějakých 60 let po události vyslechl verzi o utopené
nešťastnici. Zato páter Glaser uvádí, že čin se
stal u Saugraben. Údolí nejblíže soše sv. Prokopa ale neslo jméno Saugrund. A potom se
v tom vyznejte.
V literatuře se většinou uvádí, že socha
sv. Prokopa byla vytvořena v roce 1761, někdy
je i zmíněn jako zřizovatel sochy Anton Ungermann. Podle dubské farní pamětnice nesl původně podstavec sochy latinský a německý nápis. Latinský text říká, že socha byla postavena
na ochranu před bouří a povětřím, zatímco německý uvádí, že sochu postavil Josef Ungermann. Oba nápisy v sobě skrývají chronogram,
který datuje sochu do roku 1740. Na podstavci
sochy se ale do dnešní doby už ani jeden z nápisů nezachoval.
Omyly v údajích se netýkají jen událostí dávno minulých. Před několika lety bylo mezi zbytky písemností rodiny Streerovi v čp. 63 nalezeno
několik fotografií muže, o němž bylo možné se
domnívat, že jde o fotografa Karla Streera. Takto
byla fotografie vyhodnocena v Českolipském muzeu. Posléze ale syn Karla Streera Klaus Streer
sdělil, že se nejedná o fotografii jeho otce, ale
že snímek zachycuje jeho strýce, Karlova bratra Fritze Streera. V oblastním archivu je však již
tato fotografie zanesena pod titulkem „Podobizna Karla Streera“.
Dopátrat se údajů, jejichž pravdivost by byla
na 100 % nezpochybnitelná, je někdy nemožné.
I přes veškerá hledání a pátrání. Ale snad pravě
to je na historii lákavé.
–myš–

Dubáček -
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Ze života škol

Volný den

Děti měly volný den, učitelé se vzdělávali.
V pondělí 26. 10. zůstaly dveře ZŠ Dubá pro
děti uzavřeny a mohly si tak užívat prodloužený
víkend. Učitelé však tento den věnovali pobytu
v ekocentru Střevlík v Oldřichově v Hájích.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání se vydal celý učitelský sbor na program
Ochutnávka ekocentra. Po příjezdu do Oldřichova proběhla prezentace nabídky ekocentra pro
školy a veřejnost. Následovala prohlídka celého
areálu, včetně zvířecí farmy. Dopolední pobyt na
čerstvém vzduchu byl zakončen obědem. Poté
se učitelé rozdělili podle svých aprobací do dílen. V nabídce byly Zima na statku, Vodní breberky, Včely a Z paměti Jizerských hor. Odpoledne
uběhlo velmi rychle, ani jsme nestačili sledovat
čas. Exkurze byla velkým přínosem pro rozšíření možností učitelů využít nabídky programů
pro děti.
Mgr. Jana Mašková

Podzimní úklid

Ve čtvrtek 19.listopadu se Bodlinky vydaly ke
své studánce U skokana, aby provedly podzimní úklid listí, vyčistily koryto odtokového potůčku
a studánku zazimovaly. Práce jim šla od ruky,
přišli všichni, i dvě nové Bodlinky – Míša a Karolínka. Vše měl pod kontrolou Dick, který dohlížel
na ulejváky. Cestou samozřejmě sbíraly odpadky,
kterých bylo kupodivu málo!!! Ani žádné kuriózní
nálezy na nás tentokrát nečekaly.
Jana, Pavel, Bodlinky

Běh
17. listopadu

Ve 37. ročníku Běhu 17. listopadu se v kategorii
4. – 5. třída kluci umístili na 1. místě Adam Mynařík, na 2. místě Petr Jelen. V kategorii děvčat zabojovala na 1. místě Ája Vnuková a na
3. místě Nikola Dvořáková.
Všem gratuluji!
Mgr. Jana Mašková

KURZY PRO VEŘEJNOST

I v letošním školním roce se otevřou v základní škole některé kurzy pro zájemce z řad
dospělé veřejnosti. Od ledna 2010 budou probíhat kurzy počítačové gramotnosti
(Mgr. Veronika Matějková), kurzy keramiky (Mgr. Zdeňka Wagenknechtová, sl. Jana
Pravdová), kurzy anglického jazyka (pí. Alena Adámková) a kurzy německého jazyka
(Mgr. Veronika Holubová).
Kurz počítačové gramotnosti, který bude obsahovat základy práce na PC, práci s programy
WORD, EXCEL, úpravy digitálních fotografií, vyhledávání na Internetu,
proběhne ve 20 lekcích a bude stát 800 Kč. První informační schůzka se koná
v úterý 12. ledna 2010 v 16 hodin v ZŠ Dubá.
V keramických kurzech si pod vedením lektorek mohou zájemci vyrobit drobné předměty.
Dvouhodinovka keramiky vyjde na 90 Kč. První lekce se koná 13. ledna 2010 v 16 hodin
v keramické dílně.
Kurzy německého a anglického jazyka mají 1. schůzku 18. 1. 2010 od 16:00.
Cena je 100 Kč za 60 minutovou lekci.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 487 883 953 nebo přímo ve škole.
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Halloween

Dne 23. října se konala akce školní družiny pod
názvem „Halloweenské strašení“. S dětmi jsme
se měli sejít v 18:00 hod. v ŠD, ale některé děti
byly tolik nedočkavé, že jsme se sešli dříve. Nejprve jsme se přivítali a pak už následoval naplánovaný program. Polovina dětí měla za úkol
vyrobit ze samotvrdnoucí hmoty svícen ve tvaru
dýně. K tomu jsem si opět pozvala paní Mirku Šimovou, která dětem pomáhala. A druhá polovina
chystala občerstvení – sýrové chlebíčky se zeleninou a zdravé jednohubky s jablky. Když měly
děti hotovo, práci si vyměnily.

Po skončení se nachystala tabule, načež
se všichni pustili do jídla. Jelikož ještě nebyl
ten správný čas na noční výpravu, zkrátili jsme
si chvíle tím, že jsme si zahráli slovní kopanou,
zazpívali si a povídali. Čas rychle uběhl a mohlo
začít „strašení“. Děti musely zdolat strašidelnou
cestu k dýni. Neměly to jednoduché, neboť cestou je provázelo kvílení, sténání a taky občas na
ně někdo zpoza rohu vyskočil. Na konci cesty se
musely podepsat na velikou dýni, kterou namalovala Jindřiška Plzáková. Tou samou cestou se

vracely zpět a některé už toho měly dost. Samozřejmě vyprávěly, že se nebály, ale já vím své.
Noční dobrodružství skončilo a čekal nás
sladký spánek. Pomohli jsme dětem rozdělat
spacáky a karimatky, poté se šly umýt a ulehly
do pelíšků. Hezky se zachumlaly a já jsem jim
přečetla pohádku na dobrou noc. Ještě dlouho
nemohly usnout, jak byly naplněny zážitky z celého dne. Druhý den ráno jsme vše uklidili a začali chodit rodiče. Děti si odnesly nejen diplom
za „strašidelnou zkoušku odvahy“, sladkost a dýni
kterou si vyrobily, ale i mnoho krásných zážitků.
Z toho mám vždy dobrý pocit a těším se na další strašidelnou výpravu. Chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyni Jindřišce Plzákové, Mgr.
Janě Konopáčové a paní Mirce Šimové, které mi
pomohly tuto akci uspořádat.
ved. vychovatelka Lenka Treutnerová
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Milí
rodiče
a všichni příznivci našeho
klubu, vstupujeme do jednoho
z nejkrásnějších
období v roce – období adventu. Dříve než Vás budeme zvát na akce
námi připravené a podělíme se s Vámi o naše zážitky z měsíce uplynulého, chceme Vám popřát
nádherný poslední měsíc roku, plný kouzelných
okamžiků s rodinou, a hlavně dětem chceme popřát, ať Ježíšek splní jejich očekávání a přání.
Měsíc listopad v klubu:
Hned první listopadový podvečer se na náměstí
sešlo na 50 lampiónových nadšenců, kteří s námi
vyrazili na tajemnou cestu k dubskému hřbitovu.
Cestou si na nás posvítily také Hromádkovic vydlabané dýně, které se dětem velmi líbily. Všichni
jsme na hřbitov došli a cestou nedošlo ani ke vzplanutí žádného ze zúčastněných lampiónů.
Další zajímavou akcí byla přednáška o „Ekologicky šetrných produktech české firmy Missiva“
(www.missiva.cz), kterou si nyní máte možnost
objednat za velkoobchodní ceny přímo v klubu.
Klub se stal registrovaným zákazníkem.
Následnou akcí bylo „Dubské ne-autíčkové
miniřádění“, které se konalo u příležitosti světového dne bez aut, který připadá zrovna na 14. 11.
Na tomto setkání se sešlo 11 dětí s rodiči. Děti
se s vervou pustily do plnění připravených disciplín ze kterých asi nejoblíbenější se stal závod
na odrážedlech. Že máme mezi sebou tak talentované závodníky asi netušil nikdo z přítomných.
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Klub malých dubáčků
8.12. Návštěva chovatelského kroužku v ZŠ
– sraz v 8:40 před ZŠ Dubá
16.12. Vánoční piknik malých Dubáčků 9-12
hod. – ochutnávka cukroví, výroba psaníčka Ježíškovi, čtení o vánocích.
Od 21.12. – 3.1. bude Klub uzavřen. Příští rok
se poprvé sejdeme ve středu 6.1.2010!

Co pro vás připravujeme do nového roku:
KURZY HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
Jedná se o hudební kurzy pro: naše nejmenší děti – Robátka (4měsíce – 18 měsíců), První
krůčky k hudbě (18 měs. – 4 roky) a Rytmické
krůčky od 4 do 6 let.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
hudební školy Yamaha, kde se dozvíte maximum
informací o kurzech.Více informací o kurzech na
www.yamahaskola.cz. Kdy? Ve čtvrtek 14. ledna od 16 – 17 hodin Robátka a od 17 – 18 hodin
První krůčky k hudbě.
Nemáte ještě vybraný
dárek k vánocům pro Vaše
děťátko nebo vnouče? Máte
jedinečnou šanci! V klubu
malých Dubáčků lze již nyní
zakoupit dárkový poukaz na
připravované kurzy hudební
školičky Yamaha, které odstartují v našem klubu již od
února 2010!

Velké díky patří sluníčku, které nás po celou
dobu krásné hřálo.
Na listopad vyšlo také konání 1. valné hromady občanského sdružení Klub malých Dubáčků,
kde se setkaly maminky, které se chtějí aktivně
podílet na chodu našeho klubu. Setkání to bylo
velmi příjemné. Tímto chceme vyzvat a pozvat
mezi sebe další maminky, tatínky i prarodiče,
kteří by se chtěli aktivně podílet na chodu klubu. Kromě výhod, jako jsou slevy na vstupném,
nákup zeleniny, drogerie Vám nabízíme možnost
uplatnit své dovednosti. Hledáme maminky, které
by vedly cvičení pro děti /jóga, rytmika.../, cvičení
pro maminky apod. Prosím kontaktujte nás.
Prosinec v Klubu malých Dubáčků:
5.12. v 16 hodin Mikulášská nadílka (jen pro
přihlášené)

Ve spolupráci s organizací ZdrSem (www.zdrsem.cz)
a občanským sdružením
Prázdninová škola Lipnice,
o.s. (www.psl.cz) chystáme na únor příštího roku
pro všechny rodiče, prarodiče a lidičky pracující
s malými dětmi kurzy první pomoci poskytované
dětem do pěti let věku!
O kurzu MAMA – jedná se o osmihodinový kurz
pro maminky a osoby starající se o děti do 5 let –
lépe bez přítomnosti dětí. Na tomto semináři jsou
maminky seznámeny se život ohrožujícími situacemi, které mohou nastat během běžného dne péče
o dítě. Zážitkovou formou Vás naučíme jak na tyto
situace reagovat a zvládat tolik potřebné emoce.
Témata: postup u bezvědomí, dušení, stavění velkého krvácení, resuscitace, volání záchranky, úrazy, popáleniny, prevence, křeče, horečka,
otravy, zvracení, průjem, alergie a závažné infekce dýchacích cest.
Dále máme v plánu otevřít kurzy Zábavného
cvičení pro maminky s miminky od 4 – 15 měsí-

Dubáček

ců! V případě zájmu o toto cvičení se prosím registrujte na emailu: klub.dubacku@email.cz
Klub malých Dubáčků hledá a potřebuje: výtvarné potřeby, jídelní židličku pro naše nejmenší
návštěvníky, velké i malé gymnastické míče.
Pokud můžete některou z věcí poskytnout, budeme Vám moc vděčni! Kontakujte nás prosím emailem:
klub.dubacku @ email.cz
nebo
na
telefonu
723 642 500.
Překrásné a kouzelné
vánoční svátky Vám i Vašim
dětem a do Nového „kulatého“ roku 2010 Vám přejeme
spoustu nezapomenutelných
a rozverných chvilek s Vašimi ratolestmi!
Všem maminkách –
členkám i nečlenkám, které nám pomáhají moc děkujeme a přejeme jim i
sobě mnoho elánu do dalšího konání!
Speciální poděkování patří vynikajícímu fotografovi Pepu Středovi (práce k nahlédnutí:
www.pepastreda.cz), který nám zdarma navrhl
nové logo!!! Děkujeme!
Za Klub malých Dubáčků
Zuzana Macurová
Pravidelný program
Klubu malých Dubáčků
STŘEDA – již tradiční „Středeční piknik“,
od 9 hod. do 11 hod.
- otevřená HERNA v knihovně
- přezůvky a svačinku s sebou
- NOVĚ: v klubu je umístěna postýlka
pro nejmenší děti
ČTVRTEK – 15.45 - 17 hod. – od října do
května „Cvičení a hrátky rodičů s dětmi“
- tělocvična ZŠ Dubá, nutné přezůvky se
světlou podrážkou
- děti pouze v doprovodu rodičů
- vhodné pro děti od 2 – 5 let, přiměřeně lze zapojit i mladší děti, pokud již chodí,
nebo staršího sourozence
- NOVINKA: nepravidelně v rámci cvičení budeme zařazovat kromě velké trampolíny
také anglické říkany, jógu pro děti a soutěže
PÁTEK – od 9 do 11,30 otevřen „Páteční
klub malých opiček“ pro děti od 1 roku – pohybové říkanky, tanečky, cvičení s výtvarným
nebo hudebním kroužkem.
- s sebou přezůvky a svačinku
- vhodný oděv pro případné malování
barvami apod.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.KMD.ESTRANKY.CZ
a VÝVĚSKU U KNIHOVNY
email: klub.dubacku@email.cz

Dubáček -
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Otevírací doba lékárny
PO 9:00 – 12:00
ÚT 9:00 – 12:30 a 13:30 – 15:30
ST, ČT
ZAVŘENO
PÁ 10:00 – 14:00
SO otevřeno 5., 12. a 19. vždy od 9:00 do 11:00
Objednávky léků, požadavky, informace
na tel. čísle 487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047 (lékárna Česká Lípa).
PLACENÁ INZERCE

Prodám

dveře vchodové plastové vč. zárubně,
2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené,
PC 7 a 15 tis. Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč.
Dále různá plastová okna a zahradní bránu
a branku vč. sloupků a pletiva – levně. Vše
nové, přebytky ze stavby. Přivezu zdarma.
Tel: 777 106 709

Město Dubá pořádá zájezd do
Divadla U hasičů na hru

Štika k obědu
Hrají: Květa Fialová, Libuše Švormová,
Naďa Konvalinková a Václav Postránecký
Tři obstarožní sestry mají svého sluhu
Rudolfa. Dojdou k závěru, že by se ho
měly zbavit...

Odjezd v pondělí 14. prosince
v 16.30 z náměstí v Dubé.
Cena 300,- Kč + 50,- Kč na dopravu
Vstupenky v předprodeji
u paní Jelenové (tel. 723 729 829)
nebo v Infocentru města Dubá

PLACENÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – PRODEJ UHLÍ
nabídka služeb

–
–
–
–
–
–
–
–

výkopy kanalizace, základů
srovnávání povrchů, demolice
štěrky kámen, písek, zemina, mulčovací kůra
prodej a dovoz uhlí * stále slušné ceny *
dovoz a montáž jímek: 5,5, 8,5, 9, 12, 16 m3
čistírny odpadních vod
odvoz fekálií – Tatra 11 m3
odvoz suti a odpadu kontejnerem
Kontakt: Miroslav Nečas, Mšeno
tel.: 315 694 703
fax: 315 694 704
mobil: 602 234 404
e-mail: necasautodoprava@seznam.cz
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Kultura

Nedvězí podeváté

sátý – už teď plánujeme s překvapením!
Děkujeme sponzorovi pochodu panu Milanovi
Fléglovi za občerstvení. Chůzi zdar!
Mgr. Jana Mašková

Dubáček

Všichni jsou srdečně zváni na

Štědrovečerní
Bohoslužby,
které se konají v:
kostele sv. Václava v Deštné
od 16 hodin,
kostele Nalezení sv. Kříže
v Dubé od 21 hodin,

nejmladší účastnice

kostele sv. Havla v Tuhani
od 22 hodin.
28. 12. od 18 hodin
se koná bohoslužba v kapli
sv. Jana Nepomuckého
na Dražejově.
Milan Mordačik

FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE
VÁNOČNÍ VÝSTAVY

S

Ve středu 28. října se na devátém ročníku výstupu na Nedvězí sešlo celkem 33 milovníků podzimního „courání“ přírodou a psi Beník a Dick. Na
startu obdrželi všichni včetně čtvernožců tatranku a upsali se na startovní listinu. Již tradičně se
na startu objevily známé tváře skalních příznivců
chození. Nejstarší účastnice paní Hendrychová
vyrazila vpřed s úsměvem. Nejmladším účastníkem byla půlroční Nelinka Rezková, která se výstupu zúčastnila již podruhé! – poprvé s mamkou
v bříšku, letos v kočárku. Má tedy dobrý základ
a věříme, že příští výstup již absolvuje ve vlastních botičkách. Stejně tak parta kluků – Péťa,
Martin, Honza 1, Kuba, Honza 2 a Tomáš – nezklamali, přišli a náležitě si výstup užili. Skluz
z Nedvězí dolů stál za to! Cestou zpět nás poškádlil déšť, který byl následně vystřídán bahýnkem na cestě, a tak jsme dorazili do cíle patřičně
zablácení, nicméně spokojení. Příští ročník – de-
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Návštěvníci vernisáže
u hodin Felixe Krautgartnera
Na vernisáži Vánoční výstavy
si zazpívaly děti z Dětského domova
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Kam jít v prosinci

Dubáček

Prosíme všechny pořadatele, aby zasílali své programy vždy do 15.dne v měsíci na adresu kultura@mestoduba.cz
ÚT 1.

Navrátilův sál

PÁ 4.

KD Crystal

Česká Lípa 19,00

PÁ 4.
až
ST 9.

Vlastivědné
muzeum

Česká Lípa

ČT 3.

Městské divadlo

Nový Bor

PO 7.
PO 7.

Nový Bor

19,00

Caroline Hitland

Koncert norské zpěvačky za
doprovodu Aftertee top vocal jazz

90,-

Music Party

Zahrají kapely: Pupíček,
Munchies, Monoskop a Laniena
Mentis
Otevírací doba: PÁ 13 – 18 hod.,
SO 9 – 12 a 13 – 19 (od 15 hod.
je Mikulášská nadílka), NE 10
– 12 a 13 – 17, PO 13 – 18, ÚT 13
– 18, ST 13 – 18. Více informací
na www.muzeumcl.cz
Jak to dopadne, když se do sebe
zamilují muž a žena středního
věku, kteří mají oba doma své
zákonité partnery? V hl. rolích
Jana Paulová a Pavel Zedníček

80,-

XX. VÁNOČNÍ TRHY

19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského

Zamilovat se…

Píseň písní českého národa

Přednáška Mgr. Ladislava
Smejkala

Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Janek Ledecký

ČT 10. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Vánoční salón Fešáků
s Radkem Tomáškem

SO 12. Kostel Nalezení
sv. Kříže

Dubá

16,00

Vánoční koncert

Vystoupí hudební soubor Celeste

Jaroslav Uhlíř

Hodina zpívání – Zkoušení!
III. adventní koncert
Sólistka Státní opery Praha
Andrea Kalivodová bude
doprovázena Pražským komorním
baletem Pavla Šmoka

NE 13.

KD Crystal

PO 14. Městské divadlo

ST 16.
ST 16.

Česká Lípa 15,00
Nový Bor

19,00

Akademie
Česká Lípa 19,00
J. A. Komenského
Navrátilův sál

Vánoční koncert

Setkání se Senekou

250,-

Při vánočním koncertu doprovodí
Janka Ledeckého Nostitz Quartet
Koncert, který by si neměli nechat
nejen příznivci jedné z našich
nejznámějších country kapel

290,200
– 220,-

20,220,-

Přednáška prof. Zdeňka
Pokorného

Nový Bor

19,00

Hudební sklepy

Těšit se můžete na akustické duo
Démophobie

90,-

ČT 17. Městské divadlo

Nový Bor

19,00

Velký vánoční koncert

Do N. Boru zavítá LEONA
MACHÁLKOVÁ A BIG BAND CL

150,-

PÁ 18.

Městské kino

Nový Bor

19,00

Zhasínání

Můžete být svědkem křtu videoklipu Parcely na měsíci. Hostem
a kmotrem klipu je J. Lábus

55,-

PÁ 18.

Navrátilův sál

Nový Bor

19,00

J.I.P. – Vánoční koncert

Jazzový koncert skupiny J.I.P.

55,-

PÁ 18. Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

NE 20.

KD Crystal

NE 20.

Navrátilův sál

ÚT 22.

Bazilika Všech
Svatých

ČT 24. náměstí T. G. M.
PO
4.1.

Teremin

Česká Lípa 19,00 Pavel Šporcl a Romano Stilo
Nový Bor

14,00

Vánoční setkání s lidovkou
a evergreenem

Představení v rámci Divadelního
klubu. Příběh člověka, který
navždy změnil tvář moderní hudby. Věnováno Robertu Moogovi.

doprodej
290,-

Koncert Pavla Šporcla se slovenskou romskou cimbálovou kapelou

250,-

K tanci a poslechu zahraje
Vratislav Bretšnajdr

50,-

Česká Lípa 19,00 Jakub Jan Ryba: „Hej, mistře“ Účinkují: Severočeská filharmonie
Teplice, Severočeský filharmonický sbor a Českolipský dětský sbor
Česká Lípa 24,00

Jiráskovo divadlo Česká Lípa 19,30

Půlnoční zpívání
Hradišťan

130,-

Tradiční setkání veřejnosti se zpěvem koled s doprovodem sboru
Tříkrálový koncert oblíbeného
Hradišťanu

220,-

